
ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ПІДТРИМАТИ ПЕТИЦІЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ? 

 

Крок 1. Потрібно пересвідчитись в тому що Ви маєте доступ до власної електронної пошти. Якщо ж у Вас такої немає 
то потрібно створити нову електронну пошту, для цього можна звернутись до популярних веб-порталів та сервісів, 
що надають можливість створювати власні електронні поштові ящики(https://www.ukr.net/, https://meta.ua/, 
https://accounts.google.com/SignUp?hl=uk та інші ). 

 

Крок 2. Необхідно зареєструватись на сайті «ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ» . 

 Натисніть на кнопку «Реєстрація». 

 

 

 Після натиснення перед Вами відобразиться сторінка реєстрації нового користувача, де потрібно заповнити 
усі поля позначенні червоною зірочкою(*). 

 

 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=uk
https://itd.rada.gov.ua/services/Petitions/


 Приклад заповнення форми створення нового користувача. 

 

 

 

 Після заповнення всіх полів потрібно натиснути на кнопку «Створити обліковий запис». 

 Далі буде відображена сторінка для підтвердження створення нового користувача у системі петицій 
Верховної Ради України, у якій потрібно ввести в поле відображувані символи, що зображені на малюнку та 
натиснути на кнопку «Створити» 

 

 

  

Якщо Ви текст з картинки ввели вірно, то Вам на телефон, номер якого було вказано при реєстрації, буде 
відправлено повідомлення із номером, який потрібно ввести в поле на сторінці що відобразиться.  

Після цього Вам на електронну пошту прийде повідомлення про реєстрацію у системі петицій Верховної 
Ради України. 

  

 



У повідомлені буде Ід користувача, що е логіном для системи та згенерований пароль, який також необхідний 

для авторизації на сайті. 

Отже, натискаємо на посилання «Підтвердити створення облікового запису», після чого процес реєстрації 

завершується. 

 

 

 

Крок 3. Авторизація на сайті петицій Верховної Ради України. 

 Переходите на сторінку авторизації за посиланням - https://itd.rada.gov.ua/services/Account/LogOn та 
вводите дані для авторизації, що прийшли Вам на електронну пошту та натиснути на кнопку «Підтвердити». 

 

 

 

Крок 4. Підтримати петицію. 

 Після авторизації потрібно здійснити пошук необхідної петиції, про яку потрібно проголосувати. У нашому 

випадку «Підтримання Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)», яку можна знайти на посиланням 
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/2676?aname=published. 

 

https://itd.rada.gov.ua/services/Account/LogOn


 

 

 

 

Тепер Вам на електронну пошту відправлено повідомлення для підтвердження підтримки вибраної петиції. 

 

 

 Для підпису у підтримці петиції, потрібно у повідомлені перейти за посиланням «Підтвердити підпис 
петиції». 

 

 

Крок 5. Успішно підтримано петицію. 

 


